
                             Zápisnica  z výborovej  schôdze  klubu  dňa  3.6.2018  v Žiline. 
 
Prítomní: P. Floriš, I. Líška, Ing. N. Králik, M. Pavlák, P. Tekeljak 
Ospravedlnení: Ing. L. Benko, Š. Adamec 
 
Program: 
1./ Zahájenie 
2./ Kontrola úloh 
3./ Klubová špeciálka 2018  
4./ Uznané chovy K a R v klube 
5./ Spolupráca z poľským klubom 
6./ Mem. V. Sedliačika 2017 
7./ Čakatelia do klubu 
8./ Jubilanti v klube 
9./ Štatút klubu 
10./ Rôzne 
11./ Záver 
 
Výborovú schôdzu zahájil o 10.00 hod predseda klubu P. Floriš.Ivan Líška prečítal program schôdze 
a zároveň previedol kontrolu úloh. Klubová špeciálka sa uskutoční v Žiline- Strážove v termíne 
27.10.2018 od 8.00hod do 15.00 hod. Posudzovanie bude 26.10.2018 od 7.30 hod a príjem zvierat 
bude 25.10.2018 od 16.00 hod. Výbor klubu rozhodol delegovať na K.Š nasledovných posudzovateľov 
: Štefan Adamec- vedúci posudzovateľ, Ivan Líška, Ing. Jaroslav Dubec, Ján Vozík st, Peter Floriš, 
Martin Pavlák, Ing. Michal Želiar ,Rudolf Stehel, Marcel Hudák, Štefan Forberger, Jaroslav Stoklasa. 
Ceny na K.Š zabezpečí pokladník klubu Ing. Lukáš Benko. Výbor klubu zvýšil počet udelených čestných 
cien, ako aj rozšíril udeľovanie cien 1.a 2. Vicešampión a Vicešampiónka pri FB v Skupine A, ďalej 
budú udelené ceny 2. a 3. Víťazná kolekcia pri FB v skupine A. Typizácia králikov sa vykoná v piatok po 
posúdení a len tým členom klubu, ktorí o to požiadajú na prihláške na výstavu. Výbor klubu schválil 
na tento rok voľné kolekcie králikov, kde budú zastúpené obidve pohlavia z vlastného chovu člena 
klubu. Pri príjme zvierat každý vystavovateľ predloží aj veterinárne osvedčenie, nie staršie ako 5 dní. 
Hlavný garant na výstave bude Jozef Marton. Klietky pri väčšom množstve nahlásených zvierat budú 
v dvoch radoch na sebe aby boli širšie uličky medzi klietkami. Guláš pre členov klubu zabezpečí M. 
Lehotská v spolupráci z ďaľšími členmi klubu. Na fotenie zvierat výbor klubu zabezpečí odborného 
fotografa. Uzávierka prihlášok bude 25.9.2018 u tajomníka klubu, buď písomne, telefonicky alebo na 
mailovú adresu klubu- baranyklub.sk@gmail.com. Ivan Líška oboznámil výbor klubu z uznanými 
kontrolovanými  a regeneračnými chovmi v klube na rok 2018,s čakateľmi do klubu ako aj s jubilantmi 
v klube. Tento rok sme boli pozvaný poľským klubom na ich prvú klubovú špeciálku, kde výbor klubu 
rozhodol zakúpiť jeden pohár ako cenu za náš klub. Ivan Líška a Martin Pavlák boli pozvaní na tejto 
výstave aj posudzovať. Je možnosť zo strany našich členov klubu aj vystavovať svoje zvieratá na tejto 
výstave. Výbor klubu rozhodol zvýšiť počet udelených cien v súťaži Mem. V.Sedliačika  na päť ks 
pohárov za prvé až piate miesto. Členovia výboru klubu navrhli zmeny v štatúte klubu, ktoré budú 
zverejnené na web. stránke klubu a dajú sa odsúhlasiť na VČS. Výbor klubu schválil odmenu web. 
majstrovi za rok 2017 v sume 70€.Schôdza bola ukončená o 13.00 hod. 
 
 
Uznesenie  z výborovej  schôdze  klubu  konanej  dňa  3.6.2018  v Žiline. 
 
Výbor klubu berie na vedomie: 
1./ Kontrolu úloh v klube 
2./ Uznané K a R chovy v klube na rok 2018  
3./ Čakateľov na členstvo v klube v roku 2018  
4./ Jubilantov v klube za rok 2018 



Výbor klubu schvaľuje: 
1./ Usporiadanie K.Š v termíne 27.10.2018 v Žiline- Strážove. Zod: výbor klubu 
2./ Posudzovateľov na K.Š a to: Š. Adamec ako vedúci posudzovateľ, I. Líška, Ing. J. Dubec, J. Vozík st,    
P. Floriš, M. Pavlák, Ing. M. Želiar, R. Stehel, M. Hudák, Š. Forberger, J. Stoklasa. Zod: I. Líška 
3./ Ceny na K.Š 2018. Zod: Ing. L. Benko  a I. Líška 
4./ Uzávierku K. Š 2018 na 25.9.2018. Zod: I. Líška 
5./ Za hlavného garanta na K.Š 2018- J. Marton 
6./ Objednať fotografa na K.Š 2018. Zod: výbor klubu 
7./ Odmenu web. majstrovi v sume 70€. Vyplatí: Ing. L. Benko 
 
Výbor klubu navrhuje: 
1./ Zmeny v štatúte klubu, tie sa dajú schváliť na VČS klubu dňa 27.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 3.6.2018                                                                                                      Výbor klubu 


